Descrierea Tehnică
GENERAL
Usa de garaj basculanta este destinata utilizării în cladiri private și in camere de utilitate.
Acesta include rama, usa, și șinele de tavan orizontale. Cadrul de deschidere și cadrul
usei sunt realizate din oțel galvanizat cu forme închise, fără rupere termică.
Componentele cadrului de deschidere sunt unite cu șuruburi. Profilele usei sunt unite cu
console speciale. Ușa in versiunea standard, dispune de un sistem de blocare cu cilindru
(trei chei incluse) și un kit de asamblare. Usa se deschide manual și este adaptata pentru
drive-urile din seria Alexiana.
USA
Clasic - cortina usii este fabricata din T-10, tabla zincata de otel trapezoidală cu pilitură
verticala și un strat de vopsea din poliester. Ușa are un profil pentru a conecta șinele
orizontale. Ușa Clasic nu poate avea o ușă pietonală și izolare termică.
Progres - cortina usii este fabricata din T-10, tabla zincata de otel trapezoidală cu pilitură
verticala și un strat de vopsea din poliester. Ușa are un profil pentru a conecta șinele
orizontale. Ușa poate fi cu izolație termică și / sau o ușă pietonală.
Confort - (disponibil in dimensiuni standard si speciale), perdeaua usii este facut din T-10,
tabla zincata de otel trapezoidală cu pilitură verticala și un strat de vopsea din poliester.
Ușile Confort au un profil pentru a conecta șinele orizontale. Ușa poate fi cu izolație
termică, cu ușă pietonală, geamuri și / sau grile de aer.
MODEL
Cute verticale
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CULORI STANDARD
Clasic
RAL 8014 maro sepia
RAL 8017 ciocolata maro
RAL 9016 alb trafic

Progres, Confort
RAL 6005
RAL 7016
RAL 7035
RAL 8014
RAL 8017
RAL 9006
RAL 9016

muschi verde
gri antracit
gri deschis
maro sepia
ciocolata maro
aluminium alb
alb trafic

Stejar auriu
Nuc

Usa pe exterior poate fi vopsita în orice culoare din paleta RAL (cu excepția perlelor de
reflectie si finisajelor metalice).
Blatul de ușă este suplimentar acoperit cu folie protectoare (folia protejeaza impotriva
murdăririi).
Notă
Îndepărtați folia de protecție imediat după instalare. Aceleasi culori pentru usi specificate
în diverse comenzi (loturi de livrare) pot varia ușor în umbră. Culoarea interioară este
culoarea de grund (gri sau crem). Când comandați ușile din paleta RAL „alte culori”,
culorile de interior pot avea diferite nuante.
USA DE BLOCARE / MANERUL
Sistemul de blocarea a ușii dispune de un singur cilindru standard pe o singura parte care
poate fi accesat din exterior (trei chei incluse); închiderea se face cu un șurub pe interior.
Inchiderea este pe ambele parti cu suruburi de încuietori auto-blocante. Inchiderea in 3
puncte a usii este valabila ca opțiune. Partea exterioară a ușii dispune de mâner cu o
placă, ambele realizate din plastic negru. Mânerul interior este realizat de asemenea tot
din plastic negru. Sistemul de închidere, de blocare este adaptat pentru cuplarea cu
unitatea.
TIPUL USII
TIPUL PRINDERII
DOUA PRINDERI

INCUIETOARE DIN
PLASTIC
INCUIETOARE DIN
METAL

CLASIC
PROGRES
CONFORT

PROGRES,
CONFORT,
(CU PIETONALA)

Standard

—

Optional

Standard

ECHIPAMENT
Ușa dispune de un kit complet de montaj, care este adaptat la condițiile standard de
instalare.
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IZOLARE TERMICA
Usile pot fi izolate cu panouri EPS cu următoarele dimensiuni de grosime: Confort 20-40
mm (in functie de design-ușă); Progres 20 mm.
Interiorul de izolare termică este terminat cu un panel PVC alb.
Notă
Izolație termică instalata pe ușa de catre client duce la anularea garanției.
ECHILIBRAREA DIN GREUTATEA CANATULUI
Ușile basculante sunt dotate cu un sistem de arc care ajută ridicarea și coborârea usii .
Arcurile sunt acoperite de manșoane de protecție care împiedică prinderea degetelor
(disponibile pe Progres și Confort). Arcurile din ușile Clasic nu sunt dotate cu acesta
protecție.
PIETONALA
Ușa pietonală înglobată în uși de garaj cu o înălțime de până la 2400 [mm] se intind de-a
lungul întregii înălțimi a usii de garaj.
Ușa pietonală înglobată în uși de garaj cu o înălțime de peste 2400 [mm] au înălțimea
liberă de 1940[mm].
Deschidere lățime liberă este de 860 [mm].
Fig. 2 si 3 prezintă direcțiile de leagăn a ușii pietonale și aspectul balamalelor.
Toate pietonalele se deschid spre exterior.
Ușa pietonală dispune de un mâner față-verso cu o placă în negru, complet cu un sistem
de blocare cu cilindru standard (trei chei incluse).

Fig.1 Pietonala versiune pentru mana stanga

Fig.2 Pietonala versiune pentru mana dreapta
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Fig.3 Pietonala in usi cu inaltime peste 2400[mm], inaltime pietonalei este de 1940 [mm]

Fig.4 Pietonala in usi cu inaltimea maxima de 2400[mm], intotdeauna la aceeasi inaltime cu usa .

GRILA DE AER
K1 - grila de aer: 426 X 89 mm (interior dimensiune cadru). Grila este disponibilă în maro,
alb sau negru. Suprafață efectivă de ventilație aprox. 0,02 m2.
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K3 - grila de aer: 308 x 103 mm (interior dimensiune cadru). Grila este disponibila în alb
sau negru. Grila de aer dispune de ecran de insecte dublu și debitul de aer reglabil. Ușile
fără izolație termică sunt dotate cu ajustarea ecran de insecte pe partea exterioară, ușile
cu izolație termică au ajustarea pe partea internă. Suprafață efectivă de ventilație aprox.
0,015 m2 .

Culoare usa
Culori standard sau
alte culori RAL

K-1 culoare grila
RAL 9005
RAL 9016

K-3 culoare grila
RAL 9005
RAL 9016

RAL 8014
RAL 8017

Notă
Culorile trebuie specificate de către client; dacă grila și / sau culoarea geamurilor este
nespecificată, culoarea standard utilizată este RAL 9005.
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GEAMURI
Ușa poate avea geamurile de tip A-1. Atunci când comandati, definiti valoarea R [mm] in
concordanta cu tabelul 5. sau tabelul 6. A / H orizontal sau A / V vertical. Cadrul exterior
este disponibil in diverse culori, vezi tabelul 4. Geamurile pot fi, de asemenea, instalate
deasupra ușii pietonale, care necesită selectarea numărului de geamuri, a se vedea
tabelul 5.
Geam

Culoare tip A

Culoare usa
Culori standard sau alte culori RAL

RAL 7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9016

Tabel 4* Geamuri colorate.

Usi de garaj fara pietonala
1100 [mm] ≤ R ≤ H - Hglazing - 150 [mm]
Aranjament geam
A/H

A/V

1500 + 1700 [mm]

1

3

1710 + 2500 [mm]

2

4

2510 + 3400 [mm]

3

6

3410 + 4000 [mm]

4

8

Latime usa

Tabel 5* Numarul maxim de geamuri, tip A – basculante fara pietonala.

Fig.1 A/H geamuri orizontale in usa fara pietonala

Fig.2 A/V gearmuri verticale in usa fara pietonala
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Usi de garaj cu pietonala
1100 [mm] ≤ R ≤ H - Hglazing - 250 [mm]
Aranjament geam

A/H

A/V

1500 ÷ 1900 [mm]

1

3

1910 ÷ 2500[mm]

2

4

2510 ÷ 3400 [mm]

3

6

3410 ÷ 4000[mm]

4

8

Latime usa

Tabel 6* Numarul maxim de geamuri, tip A – basculante cu pietonala.

Fig.3 A/H geamuri orizontale deasupra pietonalei

Fig.4 A/V geamuri verticale in usa pietonala

Fig.5 A/H geamuri orizontala in usa pietonala
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PARAMETRII GENERALI DE INSTALARE

N min

Instalarea în deschiderea

Instalarea în spatele
golului

Manual

40 [mm]

100 [mm]

Cu unitate

60 [mm]

120 [mm]

0 [mm]

100 [mm]

W1 and W2

DIMENSIUNI STANDARD
Dimensiuni cadru

Dimensiunile de deschidere SO x HO [mm]

S x H [mm]

Instalarea în deschiderea

Instalarea în spatele golului

Dimensiuni clare de deschidere
SJ x HJ [mm]

2380x1990

2400x2000

2280x1940

2150x1790

2380x2090

2400x2100

2280x2040

2150x1890

2380x2150

2400x2160

2280x2100

2150x1950

2380x2230

2400x2240

2280x2180

2150x2030

2480x1990

2500x2000

2380x1940

2250x1790

2480x2090

2500x2100

2380x2040

2250x1890

2480x2150

2500x2160

2380x2100

2250x1950

2480x2195

2500x2205

2380x2145

2250x2000

2480x2230

2500x2240

2380x2180

2250x2030

2580x1990

2600x2000

2480x1940

2350x1790

2580x2090

2600x2100

2480x2040

2350x1890

2580x2150

2600x2160

2480x2100

2350x1950

2580x2230

2600x2240

2480x2180

2350x2030

2605x2195

2625x2205

2505x2145

2375x2000

2730x2090

2750x2100

2630x2040

2500x1890

2730x2150

2750x2160

2630x2100

2500x1950

2730x2230

2750x2240

2630x2180

2500x2030

2980x2090

3000x2100

2880x2040

2750x1890

2980x2230

3000x2240

2880x2180

2750x2030
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DIMENSIUNI SPECIALE
Dimensiuni cadru

Dimensiunile de deschidere SO x HO [mm]

Dimensiuni clare de
deschidere SJ x HJ [mm]

Instalarea în deschiderea

Instalarea în spatele golului

S

SO - 20 [mm]

SO + 100 [mm]

S - 230 [mm]

H

HO - 10 [mm]

HO + 50 [mm]

H - 200 [mm]

USA CU INCHIDERE IN 3 PUNCTE
Ușa poate fi echipata cu imbinare filetata la pragul ușii; soluția este disponibila ca un surub
manual, un sistem de blocare Gerda sau un zăvor de auto-blocare. Șurubul manual
permite sa deschideti manual și sa închideți ușa din interior (nu este cuplat cu sistemul de
blocare). Sistemul Gerda permite să deschideți manual și închideți ușa din exterior și
interior (nu este cuplat cu sistemul de blocare). Dispozitivul de auto - blocare este cuplat
cu sistemul de blocare (dispozitiv de blocare din oțel sau din plastic).

Fig.1 Usa basculanta prinsa cu suruburi in prag cu un surub manual

Fig.2 Usa basculanta prinsa in prag cu un sistem de blocare Gerda
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Fig.3 Usa basculanta prinsa in prag cu o incuietoare auto-blocanta

DISPOZITIV DE AUTO-BLOCARE DIN OTEL
Basculantele pot fi echipate cu dispozitive de auto-blocare care le înlocuiesc pe cele din
plastic (în funcție de tipul ușii).

Fig.1 Auto-blocant din otel

Fig.2 Auto-blocant din plastic

BLOCARE SUPLIMENTARA IN USA PIETONALA
Ușa pietonală poate fi echipata cu un tip de canal de blocare suplimentar cu un cilindru și
un set de trei chei sau un sistem de blocare Gerda cu patru chei.
CILINDRU DE BLOCARE ANTI-FURT
Cilindrul standard poate fi înlocuit cu cilindrul de blocare anti-furt clasa C. Cilindrul este
completat cu 4 chei.
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USA PIETONALA CU LACAT
Ușa pietonală poate fi echipata cu papuci speciali pentru lacate.

Fig.1 Pietonala cu urechi pentru lacat

PERIE DE ETANSARE
Este instalata în partea de jos a foii de ușă pentru a oferi o protecție parțială de
contaminanțile din aer liber. Disponibil pentru uși cu S ≤ 2800 [mm] și H ≤ 2300 [mm], fără
uși pietonale și pentru uși cu S ≤ 2700 [mm] și H ≤ 2200 [mm] cu ușile pietonale. Ușa nu
are un prag. Înălțimea periei este de aprox. 25 [mm].Perie de etanșare nu este disponibilă
dacă este selectata inchiderea in 3 puncte a usii.

Fig.1 Basculanta cu perie de etansare
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SLIDE-URI LATERALE
Diapozitivele laterale stabilizeaza funcționarea usii și imbunatateste confortul utilizarii. Ele
sunt instalate pe profilul vertical al usii. Diapozitivele sunt de aprox. 3 [mm]. Ușa Confort
cu nervuri verticale poseda slide-uri ca standard. Disponibil ca o optiune suplimentare
pentru ușile Progres.

Fig.1 Basculanta cu slide-uri laterale

RAME IN CULOAREA USII
Tocul usii (așa cum se vede din exterior), se confruntă cu o foaie de metal în culoarea
cortinei ușii, vezi figura de mai jos.
Foi de metal de culoarea cortinei

Rama
ALTE CULORI RAL EXTERNE
Cortina ușii externe poate fi vopsita în culori (altele decât cele standard) din paleta RAL
(cu excepția perlelor cu finisaj reflectorizant și finisajelor metalice).
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SISTEMUL ONE KEY
Ușile cu ușă pietonală sunt disponibile cu un sistem de cheie. Blocarea în pietonalat și
blocare a ușii principale sunt echipate cu cilindri standard identici. Acest lucru nu se aplică
ușilor cu următoarele opțiuni suplimentare:
- Cilindru de blocare anti-furt
- Supliment de blocare în ușa pietonală
- Trei puncte de închidere a ușii (cu un sistem de blocare Gerda).
INCHIDEREA USII (Amortizor pentru ușă) CU O SINA DE GHIDARE
Amortizorul pentru usa poate fi utilizat în ușile pietonale, în uși de garaj acționate manual
și automat. Este instalat pe partea interioară a ușii sau la capacul superior al pietonalei.
LANT PENTRU INCHIDERE A USII
Inchiderea cu lant poate fi utilizata la usi de garaj acționate manual cu uși pietonale.
Aceasta este instalata între usa pietonala și rama.

Fig.1 Lant pentru inchiderea usii pietonale

SUPORT SUPLIMENTAR DE SUSPENSIE
În cazul în care spațiul de trecere în camera în care este instalata ușa depășește 470
[mm], suportii suplimentari de suspendare sunt obligatorii. În camere, cu înălțimea liberă
de peste 900 [mm], este necesar un cadru de consolidare special. Suportii sunt disponibili
în seturi de 4 unități.
1. Suporti tip L

2. Suporti tip C

3. Suporti tip I
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EXTRA OPTIUNI
DIMENSIUNI STANDARD SI SPECIALE
K-1 grila aer
K-3 grila aer
Geamuri tip A-1
Incuietoare auto-blocanta din otel (2 buc)
Inchidere suplimentara
Tip canal
pentru pietonala
Gerda
Lacat de mana
Inchidere Gerda
Inchidere in 3 puncte
Incuietoare din plastic
Incuietoare din otel
Usa pietonala cu lacat
(2)
Cilindru Anti-furt
(1)
Perie etansare
Culori RAL
Rame in culoare usii
Stejar auriu si nuc
RAL, altele
Alte culori RAL pe exterior
Slide-uri laterale
(3)
Sistem one key
(4)
Amortizor pentru ușă( inchiderea usii) cu șină de ghidare
(4)
Lant pentru inchiderea usii
Suport suplimentar de suspensie (4 unitati): tip "C", tip "I", tip "L"

CLASIC
+9
+ 31
+ 35
-

PROGRES
+9
+ 39
+ 31
+ 35
+ 40
+ 17
+ 26
+ 94
+ 48
-

CONFORT
+ 18
+ 47
+ 61
+9
+ 39
+ 103
+ 29
+ 103
+ 31
+ 35
+ 21
+ 40
+ 29
+ 49
+ 82
+ 82
+ 31
standard
+ 26
+ 94
+ 48
+ 18

Prețurile sunt in EURO și nu conțin TVA.

(1)
(2)
(3)
(4)

- Indisponibil în cazul în care este selectat inchiderea in 3 puncte.
- Se aplică numai la ușile pietonale și / sau de blocare a ușii de garaj.
- Nu se aplica la usi cu următoarele opțiuni suplimentare: cilindru anti-furt, blocare
suplimentară pe pietonala inchiderea in 3 puncte (cu sistem Gerda de blocare).
- Numai usile cu ușă pietonală.
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INSTALAREA IN DESCHIDERE

Fig.1 Instalarea in deschidere (sectiune orizontala) pentru usi Clasic, Progres si Confort

Ușile Confort cu pietonală (dimensiunea ușii S ≤ 2700 sau H ≤ 2220 și uși fără pietonală
dimensiunea ușii S > 2800 sau H > 2300) dispun de un profil pentru a conecta șinele
orizontale .

Fig.2 Instalarea in deschidere ( sectiune orizontala ) pentru usi Confort .

Ușile cu pietonală (dimensiunea ușii S > 2700 sau H > 2220 și uși fără pietonală
dimensiunea ușii S > 2800 sau H > 2300) nu dispun de un profil pentru a conecta șinele
orizontale.
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Fig.3 Instalarea in deschidere
sectiune verticala (Confort)

Fig.4 Instalarea in deschidere
sectiune verticala (Clasic, Progres si Confort)

Fig.5 Instalrea in spatele deschiderii
sectiune verticala (Confort)

Fig.6 Instalrea in spatele deschiderii
sectiune verticala (Clasic, Progres si Confort)
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INSTALREA IN SPATELE DESCHIDERII

Fig.1 Instalarea in spatele deschiderii (sectiune orizontala) pentru usi Clasic, Progres si Confort.

Ușile Confort cu pietonală (dimensiunea ușii S ≤ 2700 sau H ≤ 2220) și uși fără pietonală
(dimensiunea ușii S > 2800 sau H > 2300) dispun de un profil pentru a conecta șinele
orizontale.

Fig.2 Instalarea in spatele deschiderii (sectiune orizontala) pentru usi Confort.

Ușile cu pietonală (dimensiunea ușii S > 2700 sau H > 2220 și uși fără pietonală
dimensiunea ușii S > 2800 sau H > 2300) nu dispun de un profil pentru a conecta șinele
orizontale.
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DIMENSIUNI DE MONTAJ

Fig.1 Dimensiunile de montaj și denumire lor necesare pentru selectarea corectă și asamblarea usilor basculante.

So
SJ
S
Ho
HJ
H
N
W1
W2
E
LS

- latimea de deschidere;
- lățimea clara cu ușa instalata;
- lățimea de deschidere, dimensiunea comandata;
- înățimea de deschidere;
- înălțimea clara cu ușa instalata;
- înălțimea de deschidere, dimensiunea comandata;
- înălțimea necesara;
- spațiu lateral necesar;
- spațiu lateral necesar;
- adâncime garaj cu spațiu liber sub tavan;
- lungimea automatizarii.

Clasic
Progres
E min

Manual

Inaltimea usii H [mm]

Instalarea in deschidere si in spatele
deschideri [mm]

1990

1810

2090
2150

2000

2195
2230

Confort

1600 + 1880

1600

1890 + 2220

1800

2230 + 2700

2100

Cu
automatizare

LS + 50
Fig.2 Lungimea sinelor orizontale
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